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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед сільськогосподарських культур соя є найважливішою
високобілковою та олійною культурою світового землеробства, внаслідок чого її
посівні площі у світі продовжують зростати. За вегетаційний період соя синтезує
два врожаї – білка та жиру (60 % від маси насіння) і майже всі органічні
речовини, що є в рослинному світі. Завдяки багатому й різноманітному
хімічному складу її використовують як універсальну, продовольчу, кормову й
олійну культуру. Вирощування сої сприяє також включенню в процес
сільськогосподарського виробництва атмосферного азоту, поліпшенню хімічних
і фізичних властивостей ґрунту, покращенню фітосанітарного стану посівів та
значно підвищує продуктивність одиниці сівозмінної площі.
Україна є лідером з виробництва сої на Євразійському континенті, посідає
перше місце у Європі за кількістю виведених і впроваджених її сортів та
продовжує нарощувати посівні площі під цією культурою. Збільшення
виробництва насіння сої спрямоване, насамперед, на розв’язання проблеми
рослинного білка та формування експортного потенціалу білкових ресурсів.
Незважаючи на зростання посівних площ сої в Україні біологічний
потенціал продуктивності сортів сої нового покоління поки що реалізується
лише на 38-56 %, метою ж є досягти 78-92 %, що вимагає удосконалення окремих
елементів технології її вирощування для забезпечення зростання урожайності та
якості насіння. Вагомий вклад у розвиток теоретичних та практичних основ
вирощування сої внесли відомі вчені: Бабич А. О., Петриченко В. Ф., Михайлов В. Г.,
Камінський В. Ф., Бахмат О. М., Шевніков М. Я., Січкар В. І. та інші.
Актуальність теми. Нині, завдяки досягненням селекціонерів, з’явилися
високотехнологічні і високопродуктивні сорти сої. Проте, рівень реалізації
потенціалу їх продуктивності істотно обумовлюється ґрунтово-кліматичними
умовами конкретної зони вирощування та адаптованою технологією
вирощування, що особливо актуально за останніх тенденцій зміни клімату.
Одними з визначальних чинників формування високого врожаю насіння
сої є інокуляція та мінеральні добрива. Тому питання удосконалення технології
вирощування культури на основі оптимізації бактеріально-мінерального
удобрення є актуальним та своєчасним, оскільки залишається недостатньо
вивченою сортова реакція сої на комплексне застосування бактеризації насіння
та внесення мінеральних добрив, особливо азотних.
Важливим резервом підвищення урожайності сої, завдяки покращеному
азотному та фосфорному живленню, є також використання мікробних препаратів
поліфункціональної дії на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих
бактерій, що потребує додаткового вивчення їх впливу на ріст і розвиток рослин,
у тому числі, за різних норм мінеральних добрив. На вирішення цих актуальних
питань, що мають важливе народногосподарське значення, і були направлені
дослідження за темою дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.
Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2013-2015 рр.
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згідно тематичних планів науково-дослідних робіт відділу адаптивних
інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ
«Інститут землеробства НААН» у рамках ПНД «Кормові ресурси» Підпрограми 2
«Ресурсоощадні технології вирощування, заготівлі і зберігання кормів за різних
агрометеорологічних умов» за завданням: «Обґрунтувати наукові основи
підвищення продуктивності агроценозів люпину кормового і сої та розробити
ресурсоощадні технології їх вирощування в північному Лісостепу» (№ державної
реєстрації 0111U008438).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – виявити залежності
росту, розвитку та формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості
від інокуляції, норм і строків внесення мінеральних добрив та удосконалити
технологію їх вирощування на основі бактеріально-мінерального удобрення в
умовах Лісостепу правобережного.
Завдання дослідження:
– визначити особливості росту, розвитку рослин та формування
врожайності насіння сортів сої залежно від інокуляції, норм і строків внесення
мінеральних добрив та гідротермічних ресурсів;
– виявити залежності формування фотосинтетичної продуктивності сої від
впливу технологічних прийомів, зокрема, інокуляції насіння та норм і строків
внесення мінеральних добрив;
– виявити залежності формування симбіотичного апарату сої від впливу
досліджуваних факторів;
– провести оцінку індивідуальної продуктивності рослин, урожайності та
якості насіння сортів сої залежно від факторів, що були поставлені на вивчення;
– удосконалити технологію вирощування сої на основі оптимізації
бактеріально-мінерального удобрення;
– обґрунтувати економічну та енергетичну ефективність технології
вирощування сої на основі застосування інокуляції та різних норм і строків
внесення мінеральних добрив.
Об'єкт дослідження – процеси росту і розвитку рослин сортів сої різних
груп стиглості, формування врожаю та його якості залежно від біологічних
особливостей сорту, інокуляції та мінеральних добрив.
Предмет дослідження – сорти сої: Вільшанка, Сузір’я; бактеріальний
препарат Фосфонітрагін на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих
бактерій; мінеральні добрива; урожайність; якість насіння.
Методи досліджень. Візуальний – для встановлення фенологічних змін
розвитку рослин сої; кількісний – для визначення польової схожості,
виживаності та густоти рослин; вимірювально-ваговий – для визначення
біометричних параметрів рослин, площі листової поверхні посівів, маси сухої
речовини, структури та врожаю насіння сої; розрахунковий – для визначення
фотосинтетичної продуктивності рослин; метод монолітів – для визначення
розмірів симбіотичного апарату сої та встановлення величини біологічно
фіксованого азоту; біохімічний – для визначення показників якості урожаю;
дисперсійний, статистично-математичний – для визначення достовірності
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отриманих результатів досліджень; порівняльно-розрахунковий – для
встановлення економічної та енергетичної ефективності елементів технології
вирощування сої, що були поставлені на вивчення.
Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягала у
розробленні ефективних заходів оптимізації процесів формування урожайності і
якості насіння сортів сої різних груп стиглості залежно від впливу норм
мінеральних добрив та інокуляції в умовах Лісостепу правобережного.
Уперше:
– обґрунтовано залежності формування морфобіологічної структури
рослин сої від впливу інокуляції, норм і строків внесення мінеральних добрив та
їх комплексного поєднання в умовах Лісостепу правобережного;
– встановлено сортову специфіку формування фотосинтетичного та
симбіотичного апаратів сої залежно від дії організованих факторів;
– обґрунтовано процес формування урожайності і якості насіння сої
залежно від впливу елементів технології вирощування та гідротермічних
ресурсів регіону;
– на основі проведених енергетичного та економічного аналізів доведена
доцільність застосування окремих елементів технології вирощування сої.
Удосконалено: технологію вирощування інтенсивних сортів сої на основі
застосування інокуляції насіння бактеріальним препаратом, що містить
азотфіксуючі і фосформобілізуючі бактерії та внесення азотних добрив
роздрібним способом на фоні фосфорного і калійного удобрення.
Набули подальшого розвитку: наукові положення закону щодо
взаємозв’язку біологічних об’єктів з навколишнім середовищем та формування
високопродуктивних посівів сої на основі бактеріально-мінерального удобрення
в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу правобережного.
Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні
сортових технологій вирощування сої на основі комплексного застосування
інокуляції насіння препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій
(Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та
внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у
підживлення у фазі бутонізації, які забезпечили урожайність насіння сорту
Вільшанка – 2,91 т/га та сорту Сузір’я – 3,17 т/га.
Удосконалена технологія вирощування сої у 2016 р. пройшла виробничу
перевірку та впродовж 2017-2020 рр. була впроваджена у ДП «Дослідне
господарство «Озерне» ІБКіЦБ НААН, с. Озерне, Білоцерківського р-ну,
Київської обл. та Білоцерківській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН,
с. Мала Вільшанка, Білоцерківського р-ну, Київської обл. на загальній площі
98 га, де забезпечила середню урожайність насіння сортів сої на рівні 2,682,96 т/га за середньої урожайності в господарствах – 2,27-2,31 т/га.
Особистий внесок здобувача. За темою дисертації здобувачем
безпосередньо проаналізовано та узагальнено дані вітчизняної і світової наукової
літератури, визначено мету, задачі та розроблено програму досліджень. Автором
виконані польові та лабораторні дослідження, узагальнено та інтерпретовано
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експериментальні результати, проведено їх виробничу перевірку та
впровадження, сформульовано висновки і рекомендації виробництву,
підготовлені та опубліковані наукові праці.
Апробація результатів досліджень. Матеріали та основні положення
дисертації оприлюднені та обговорені на науково-практичній інтернетконференції молодих вчених і спеціалістів в Україні «Наукові здобутки молодих
вчених для розвитку аграрної науки в Україні» (Чабани, ННЦ «Інститут
землеробства НААН», 11 листопада 2019 р.), ІІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Рослинництво XXІ століття: виклики та інновації. До
120-річчя кафедри рослинництва НУБіП України» (Київ, Національний
університет біоресурсів і природокористування України, 25-26 вересня 2019 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна освіта і наука:
досягнення та перспективи розвитку» (Біла Церква, Білоцерківський
національний аграрний університет, 26-27 березня 2020 р.), XІІ Міжнародній
науковій конференції «Корми і кормовий білок» (Вінниця, Інститут кормів та
сільського господарства Поділля НААН, 15 липня 2020 р.), ІV Міжнародній
науково-практичній онлайн-конференції «Інновації в освіті, науці та
виробництві. До 100-річчя з дня народження професора М. А. Білоножка» (Київ,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 24-25
листопада 2020 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна
освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку» (Біла Церква,
Білоцерківський національний аграрний університет, 4-5 березня 2021 р.), IX
Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів
«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур»
(Центральне, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН,
Український інститут експертизи сортів рослин, 23 квітня 2021 р.),
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль науково-технічного
забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових
умовах» (Дніпро, ДУ Інститут зернових культур НААН, 25 лютого 2021 р.), III
Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні агротехнології за
умов зміни клімату» (Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний
університет ім. Дмитра Моторного, 26 травня 2021 р.), засіданнях Методичної
комісії з питань землеробства і рослинництва ННЦ «Інститут землеробства
НААН» (2013-2015, 2021 рр.).
Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 14 наукових праць, з
них 4 статті у фахових виданнях України (у тому числі 3 – у виданнях, що
занесені до міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому виданні іншої
держави, 9 – матеріали конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на
225 сторінках комп’ютерного тексту та складається з анотації, вступу, семи
розділів, висновків та рекомендацій виробництву, списку використаних
літературних джерел та додатків. Експериментальний матеріал наведений у
24 таблицях, 22 рисунках та 20 додатках. Список використаної літератури
нараховує 295 джерел, зокрема 23 – латиницею.
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ЗМІСТ РОБОТИ
НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ
(огляд літературних джерел)
У розділі подано огляд наукової літератури вітчизняних та зарубіжних
авторів щодо впливу технологічних прийомів вирощування сої, таких як сорт,
інокуляція та мінеральні добрива на реалізацію генетичного потенціалу її
продуктивності. Встановлено, що попри накопичений загальний науковий досвід
залишається недостатньо вивченим питання сортової реакції культури на
комплексне бактеріально-мінеральне удобрення, що особливо актуально в
сучасних умовах змін клімату.
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Польові дослідження проводили впродовж 2013-2015 рр. на дослідному
полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН на базі ДПДГ
«Саливонківське», що розташоване в північно-східній частині Лісостепу
правобережного. Грунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний
середньосуглинковий. Вміст гумусу в шарі 0-20 см – 4,56 %, рН сольової
витяжки – 6,7-7,2, вміст легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 155161 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору (за Чиріковим) – 44-54 мг/кг ґрунту,
обмінного калію – 95-107 мг/кг ґрунту.
Клімат місця розташування дослідного господарства помірноконтинентальний з середньорічною температурою повітря 7,8 0С та відносною
вологістю 74 %. Період з температурами понад +5 0С триває 205-218 діб, з
температурами понад +10 0С – 155-180 діб. Середня багаторічна сума опадів за
рік складає 550 мм, з яких 65-70 % випадає за вегетаційний період.
Аналіз погодних умов в роки проведення досліджень засвідчив, що вони
були різними та в окремі періоди екстремальними, що певним чином впливало
на формування продуктивності сої. Впродовж періоду квітень-вересень
середньодобова температура повітря у 2013 р. становила 16,8 0С, у 2014 р. –
16,4 0С, у 2015 р. – 18,1 0С, що вище середніх багаторічних даних, відповідно, на
1,1, 0,7 та 2,4 0С. За вказаний період сума опадів у 2013 р. перевищувала середню
багаторічну норму на 12,0 %, у 2014 р. – на 85,5 % (у травні місячна кількість
опадів перевищувала норму у 6,8 рази). У 2015 р., навпаки, ріст і розвиток рослин
проходив в умовах недостатньої кількості опадів (242 мм або 70,0 % від норми)
та їх нерівномірного розподілу впродовж вегетації сої, що на фоні високих
температур повітря негативно вплинуло на формування урожайності культури.
У вказаний рік коефіцієнт суттєвості відхилень за температурою становив у
червні, липні та серпні, відповідно, 2,16, 1,82, та 2,14; за опадами – у червні та
серпні – -1,55 та -2,33.
У дослідженнях використовували сорти сої, занесені до Державного
реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні: скоростиглий сорт
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Вільшанка – з 2011 р., ; середньостиглий сорт Сузір’я – з 2010 р. (оригінатор –
ННЦ «Інститут землеробства НААН»).
Для вирішення поставлених завдань було закладено багатофакторний
польовий дослід (табл. 1). Дослідженнями передбачалось вивчення дії та
взаємодії трьох факторів: А – сорт; В – інокуляція насіння; С – удобрення.
Таблиця 1
Схема досліду
Фактор А:
Фактор В:
Фактор С:
сорт
інокуляція насіння
удобрення, кг/га д. р.
Без добрив (контроль)
Р60К60
N15Р60К60
Вільшанка
без інокуляції (контроль)
N30Р60К60
Сузір’я
Фосфонітрагін
N45Р60К60
Р60К60 + N15
N15Р60К60 + N15
N30Р60К60 + N15
Співвідношення факторів 2:2:8. Облікова площа ділянки – 25 м2, загальна
– 40 м2. Розміщення варіантів – систематичне. Повторність чотириразова.
Технологія вирощування сої – рекомендована для зони проведення
досліджень, за виключенням елементів технології, що були поставлені на
вивчення. Попередник – пшениця озима. Система удобрення передбачала
внесення під основний обробіток ґрунту фосфорних і калійних добрив
(суперфосфат гранульований та 40 % калійна сіль) з розрахунку Р60К60 д. р., а
також азотних (аміачна селітра) згідно схеми досліджень – під передпосівну
культивацію та у фазі бутонізації шляхом підживлення рослин у відповідних
варіантах. Протруєння насіння проводили за 14 діб до сівби протруйником
Максим XL 035 FS (1 л/т насіння). У день сівби насіння сої інокулювали
бактеріальним препаратом Фосфонітрагін, що містить штами бульбочкових
бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючі мікроорганізми (B. mucilaginosus).
Рівень бактеріального навантаження складав 400 тис. клітин на 1 насінину. Сівбу
сої проводили широкорядним способом у першій половині травня при
прогріванні ґрунту на глибині 10 см до температури 10-12 0С.
Дослідження,
обліки
та
спостереження
проводили
згідно
широкоапробованих методик у рослинництві: фенологічні спостереження за
ростом і розвитком рослин сої проводили відповідно до «Методики державного
сортовипробування сільськогосподарських культур» (2000) та «Основ наукових
досліджень в агрономії» (2005); висоту рослин обліковували шляхом проведення
замірів на закріплених кілочками 25 рослинах у 3-разовій повторності у двох
несуміжних повтореннях; вміст сухої речовини визначали термостатно-ваговим
методом (2000); оцінку фотосинтетичної діяльності проводили за методикою
Ничипоровича А. О. (1982) та відповідно до «Методов биохимического
исследований растений» (1987) і «Физиология растений : методические указания
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по лабораторным работам» (2008); оцінку роботи симбіотичного апарату
виконували за методикою Посипанова Г. С. (1993); структурний аналіз
проводили, аналізуючи 25 рослин, взятих зі снопового зразка; облік урожаю
здійснювали методом суцільного обмолоту з кожної ділянки комбайном
«Сампо- 130» з подальшим перерахунком на 100 % чистоту та 14 % вологість.
Визначення біохімічних показників якості насіння сої виконували відповідно до
ДCТУ ISO 6492:2003 та ДСТУ ISO 5983-1:2014. Математичну обробку результатів
досліджень проводили методом кореляційно-регресійного та дисперсійного
аналізу на персональному комп’ютері із використанням спеціальних пакетів
прикладних програм типу Excel, Statistika, Sigma. Оцінку економічної та
енергетичної ефективності технологій вирощування сої проводили за методикою
Медведовського О. К., Іваненка П. І. (1991) та відповідно до методичних
рекомендацій «Енергетична оцінка систем землеробства і технологій
вирощування сільськогосподарських культур» (2001).
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН СОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ
Тривалість міжфазних періодів та періоду вегетації залежно від
впливу елементів технології вирощування. Тривалість періоду вегетації сої
обумовлювалась гідротермічними умовами, групою стиглості сорту та
факторами, що були поставлені на вивчення. Найдовший період вегетації у
сортів Вільшанка (107 діб) та Сузір’я (117 діб) відмічено на варіантах, де
проводили бактеризацію насіння препаратом на основі штамів бульбочкових
бактерій
(Br.
japonicum)
і
фосформобілізуючих
мікроорганізмів
(B. mucilaginosus) та вносили N30P60K60 + N15 у фазі бутонізації, тоді як на
контролі його тривалість становила, відповідно, 101 та 110 діб. Інокуляція
насіння подовжувала період вегетації обох сортів сої на 1 добу, внесення
мінеральних добрив у нормі P60K60, навпаки, скорочувало його тривалість на
1 добу. Застосування азотних добрив у нормах 15, 30 і 45 кг/га д. р. на фоні P 60K60,
порівняно лише з фосфорно-калійним удобренням, подовжувало період вегетації
рослин сорту Вільшанка на 2-6 діб, сорту Сузір’я – на 2-7 діб.
Впродовж вегетації, залежно від варіанту досліду, рослини скоростиглого
сорту накопичували суму активних температур (вище 10 0С) на рівні 2021,22138,1 0С, рослини середньостиглого сорту – 2170,4-2266,6 0С. За вказаний
період сума опадів становила 231,8-245,2 та 247,1-279,2 мм, при ГТК – 1,1-1,2.
Визначено, що за сівби інокульованим насінням тривалість періоду вегетації
рослин сортів Вільшанка та Сузір’я позитивно корелює з кількістю опадів
(відповідно, r = 0,89 та r = 0,94) і ГТК (r = 0,86 і r = 0,93) та від’ємно – з
середньодобовою температурою повітря (r = - 0,91 та r = - 0,94).
Досліджувані фактори впливали також на строки настання та тривалість
міжфазних періодів. Зокрема, відмічено, що роздрібне внесення азотних добрив
N30 в основне удобрення на фоні P60K60 та додаткове внесення N15 у підживлення
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у фазі бутонізації в поєднанні з інокуляцією подовжувало закінчення фази
цвітіння на 5-6 діб, фази наливу насіння – на 6 діб.
Динаміка густоти стояння рослин сої та їх виживаність. Внаслідок
проведення передпосівної обробки насіння бактеріальним препаратом
Фосфонітрагін польова схожість насіння сортів сої зростала відносно контролю
на 2,2 %, в результаті внесення фосфорно-калійних добрив – на 1,1-1,2 %. Дія
азотних добрив залежала від їх норми та біологічних особливостей сортів.
Найвища польова схожість як у сорту Вільшанка (92,0-92,2 %), так і в сорту
Сузір’я (95,3-95,4 %) формувалась на варіантах досліду, де проводили
інокуляцію насіння та вносили мінеральні добрива в нормі P60K60 і N15P60K60.
Найбільш сприятливі умови для максимального збереження рослин впродовж їх
вегетації – у межах 94,7-95,2 % складались на варіантах, де вивчали взаємодію
факторів інокуляції та внесення мінеральних добрив у нормі N30P60K60 + N15. За
таких умов густота стояння рослин на період збирання становила 60,5 шт./м2 у
сорту Вільшанка та 62,4 шт./м2 – у сорту Сузір’я.
Характер лінійного росту рослин сої залежно від норм мінеральних
добрив та інокуляції насіння. За результатами досліджень визначено, що
наростання лінійного росту рослин відбувалось до настання фази фізіологічної
стиглості насіння і досягало максимальних значень у сортів Вільшанка (96,3 см)
та Сузір’я (101,9 см) на варіантах, що передбачали передпосівну обробку насіння
препаратом на основі азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій та внесення
N30Р60К60 в основне удобрення і N15 у підживлення у фазі бутонізації. Приріст
висоти рослин до контрольних варіантів становив, відповідно, 22,4 та 22,9 %. У
рік (2015) зі значним дефіцитом вологи на фоні високих середньодобових
температур повітря (ГТК 0,6-0,7) висота головного пагону у рослин сорту
Вільшанка не перевищувала 69,8 см, у сорту Сузір’я 78,9 см, за лінійного росту
рослин на контролі – відповідно, 57,2 та 65,2 см.
На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу виявлено сильний
позитивний зв'язок між лінійним ростом та кількістю опадів за вегетаційний період
сої – у сорту Вільшанка r = 0,880, у сорту Сузір’я r = 0,947.
Формування вегетативної маси рослинами сої залежно від впливу
елементів технології вирощування. Результати досліджень свідчать, що
передпосівна бактеризація насіння та внесення мінеральних добрив позитивно
впливали на наростання вегетативної маси рослин, величина якої у фазі наливу
насіння становила на контрольному варіанті у сорту Вільшанка 14,9 т/га, у сорту
Сузір’я – 16,5 т/га. За внесення мінеральних добрив значення даного показника
зростали на 14,8-46,3 та 13,9-42,4 %, за проведення інокуляції насіння – на 24,2
та 21,2 %, за умови взаємодії цих факторів – на 38,9-63,8 та 29,1-64,9 %,
відповідно. Найбільша вегетативна маса у сортів Вільшанка (24,4 т/га) та Сузір’я
(27,2 т/га) була сформована за оброблення насіння Фосфонітрагіном та внесення
мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у фазі
бутонізації. На вказаних варіантах формувались також найбільші за масою
рослини – 40,4 г/рослину у скоростиглого сорту та 43,6 г/рослину – у
середньостиглого сорту, що на 13,6 та 14,6 г/рослину перевищувало контроль.
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Динаміка накопичення сухої речовини посівами сої. Найбільш
інтенсивно наростання сухої біомаси рослинами сої відбувалось до фази наливу
насіння та продовжувалось до настання його фізіологічної стиглості. Залежно від
факторів, що були поставлені на вивчення, вихід сухої біомаси у сорту
Вільшанка варіював від 4,93 до 6,51 т/га, у сорту Сузір’я – від 5,19 до 7,15 т/га,
що перевищувало контрольні значення, відповідно, на 29,4-70,9 та 19,6-64,7 %.
Максимально продуктивними за рівнем нагромадженої сухої речовини –
6,51 т/га у сорту Вільшанка та 7,15 т/га – у сорту Сузір’я були варіанти, де
вивчали поєднання інокуляції насіння Фосфонітрагіном та внесення
N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. На вказаних варіантах рослини сорту
Вільшанка формували 10,77 г/рослину сухої речовини, сорту Сузір’я –
11,46 г/рослину, що на 57,0 та 50,2 % більше ніж на контролі.
За результатами кореляційно-регресійного аналізу встановлений сильний
позитивний зв'язок (сорт Вільшанка r = 0,845, сорт Сузір’я r = 0,777) між рівнем
накопичення сухої речовини та активним симбіотичним потенціалом.
ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
Особливості формування площі листкової поверхні рослин сої
залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції. Виявлено, що найбільш
сприятливі умови для формування максимальної площі листкової поверхні у
рослин сої сортів Вільшанка (45,1 тис. м2/га) та Сузір’я (46,8 тис. м2/га)
складались за сумісної дії бактеризації насіння препаратом на основі штамів
бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів
(B. mucilaginosus) та внесення мінеральних добрив у нормі N30P60K60 + N15, що
більше ніж на контрольних варіантах на 10,3 та 11,1 тис. м2/га (табл. 2).
Проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном забезпечувало приріст
листкової поверхні у рослин сої на рівні 2,2-2,5 тис. м2/га, внесення мінеральних
добрив – 2,2-8,5 тис. м2/га (6,3-23,8 %), взаємодія цих факторів – 4,8-11,1 тис. м2/га
(13,7-31,1 %). У гостропосушливому 2015 р. площа листя рослин у сортів
Вільшанка та Сузір’я становила, відповідно, 30,37-39,35 та 31,15-40,84 тис. м2/га.
Динаміка формування фотосинтетичного потенціалу. За результатами
досліджень визначено, що найвищі значення фотосинтетичного потенціалу в
усіх варіантах досліду відмічено за період повні сходи-фізіологічна стиглість –
2,097-3,647 млн м2×діб/га. Інокуляція насіння препаратом Фосфонітрагін
підвищувала фотосинтетичний потенціал посівів сої сорту Вільшанка на 24,4 %,
сорту Сузір’я – на 19,8 %, внесення фосфорно-калійних добрив у нормі P60K60 –
відповідно, на 11,0 та 10,7 %, взаємодія інокуляції та фосфорно-калійних добрив
– на 35,1 та 31,3 %, внесення повного мінерального добрива – на 21,4-44,4 та
20,2-44,6 %, відносно контролю. Максимальні значення фотосинтетичного
потенціалу у сортів сої Вільшанка (3,481 млн м2×діб/га) та Сузір’я
(3,647 млн м2×діб/га) відмічено на варіантах досліду, де проводили інокуляцію
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насіння та вносили N30Р60К60 + N15 – перевищення відносно контрольних
варіантів становило, відповідно, 1,384 та 1,465 млн м2×діб/га.
Таблиця 2
Показники фотосинтетичної продуктивності сортів сої залежно від
інокуляції та норм мінеральних добрив, середнє за 2013-2015 рр.
Фотосинтетичний Вміст хлорофілу Накопичення
потенціал,
(a і b),
сухої
2
млн м ·діб/га
мг/г сирої маси речовини, т/га
повні сходи налив
фізіологічна
Удобрення
фізіологічна
цвітіння
насіння
стиглість
стиглість
передпосівна інокуляція насіння*
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
Вільшанка
Без добрив (контроль) 34,8
37,3
2,097
2,609
1,43
1,78
3,81
4,93
P60K60
37,0
39,6
2,327
2,832
1,50
1,87
4,47
5,40
N15P60K60
37,8
40,1
2,546
3,039
1,59
2,05
4,64
5,52
N30P60K60
39,1
42,0
2,621
3,167
1,71
2,18
4,85
5,66
N45P60K60
40,4
42,7
2,716
3,249
1,84
2,32
4,97
5,71
P60K60 +N15
38,7
41,6
2,563
3,102
1,62
2,13
4,69
5,56
N15Р60К60 + N15
41,1
43,7
2,817
3,378
1,97
2,45
5,39
6,32
N30Р60К60 + N15
42,5
45,1
3,027
3,481
2,12
2,54
5,51
6,51
Сузір’я
Без добрив (контроль) 35,7
37,9
2,182
2,614
1,58
1,86
4,34
5,19
P60K60
38,3
40,6
2,416
2,865
1,67
2,03
5,02
5,60
N15P60K60
39,5
41,8
2,623
3,098
1,74
2,19
5,16
5,76
N30P60K60
40,8
43,2
2,731
3,161
1,82
2,31
5,32
6,11
N45P60K60
42,0
44,1
2,843
3,281
1,94
2,48
5,34
6,21
P60K60 +N15
40,3
42,7
2,649
3,117
1,78
2,23
5,20
5,86
N15Р60К60 + N15
42,9
45,5
2,984
3,496
2,11
2,62
5,94
6,84
N30Р60К60 + N15
44,2
46,8
3,156
3,647
2,21
2,74
6,21
7,15
НІР0,05 загальна
2,20
0,34
1,17
НІР0,05 сорт
0,60
0,11
0,29
–
НІР0,05 удобрення
1,00
0,19
0,59
НІР0,05 інокуляція
0,50
0,11
0,29
Примітка: * б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння.
Площа листя,
тис.м2/га

Вміст хлорофілу в листках сої залежно від удобрення та інокуляції.
Фактори, що були поставлені на вивчення, позитивно впливали на накопичення
хлорофілу (a і b) в листках сої. Максимальна концентрація зелених пігментів у
фазі цвітіння – на рівні 2,54-2,74 мг/г сирої маси, відмічена за умови поєднання
бактеризації насіння Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі
N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. Отримані значення перевищували контрольні
варіанти на 73,4-77,6 %. На вміст хлорофілу впливали також строки внесення
азотних добрив. Найвищим вмістом хлорофільних пігментів характеризувалися
рослини, вирощені за внесення N30Р60К60 та підживлення N15 у фазу бутонізації –
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2,12 мг/г сирої маси у рослин сорту Вільшанка та 2,21 мг/г сирої маси – у сорту
Сузір’я. За внесення N45 в один прийом вміст хлорофілу, порівняно з роздрібним
внесенням азотних добрив, поступався, відповідно, на 0,28 та 0,27 мг/г сирої маси.
На варіанті, що передбачав внесення лише P60K60 приріст хлорофілів складав 4,905,70 %. У результаті інокуляції вміст хлорофілів a+b зростав на 17,7-24,5 %.
Незалежно від факторів, що вивчались, у рослин сортів Вільшанка та Сузір’я
вміст хлорофілу а переважав вміст хлорофілу b майже в 2,5 рази.
Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) впродовж вегетації
рослин сої мала чітко виражений синусоїдний характер, досягаючи
максимального рівня в період від повних сходів до початку цвітіння – у сорту
Вільшанка 2,10-4,01 г/м2 за добу, у сорту Сузір’я 2,29-4,21 г/м2 за добу (рис. 1).
Вільшанка

Сузір’я

Рис. 1 Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу у сортів сої
Вільшанка та Сузір’я залежно від інокуляції та норм мінеральних добрив,
середнє за 2013-2015 рр.
З кінця цвітіння до повного наливу насіння чиста продуктивність фотосинтезу
знову зростала, досягаючи свого другого максимуму – 1,45-2,48 г/м2 за добу.
Мінімальні значення ЧПФ спостерігались в період від повного наливу насіння
до настання фізіологічної стиглості – 0,28-0,83 г/м2 за добу. В період від початку
цвітіння до настання фізіологічної стиглості рослини сортів Вільшанка та Сузір’я
формували максимальні значення ЧПФ за умови проведення бактеризації
насіння Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15
у фазі бутонізації. В період від кінця цвітіння до повного наливу насіння прибавка
до контролю на вказаних варіантах становила, відповідно, 59,3 % та 57,0 %. За
даним показником вища продуктивність властива сорту Сузір’я.
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СИМБІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ
НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ
Формування симбіотичного апарату у рослин сої. Дослідженнями
встановлено, що наростання кількості та маси бульбочок на коренях рослин сої
відбувалось до настання фази наливу насіння. Найбільш ефективно на
формування симбіотичного апарату впливала бактеризація насіння, у результаті
проведення якої загальна кількість бульбочок на коренях рослин сої сорту
Вільшанка зростала на 21,6 шт./рослину, сорту Сузір’я – на 23,8 шт./рослину, з
них кількість активних бульбочок – відповідно, на 20,1 та 22,1 шт./рослину,
відносно значень на контролі, відповідно – 18,2 і 14,5 шт./рослину у
скоростиглого сорту та 24,5 і 20,7 шт./рослину у середньостиглого сорту
(табл. 3). Внесення мінеральних добрив сприяло формуванню активних
бульбочок на коренях рослин сої сорту Вільшанка у межах від 21,2 шт./рослину
на фоні Р60К60 до 30,0 шт./рослину за внесення N30Р60К60+N15, сорту Сузір’я – від
28,7 до 36,8 шт./рослину. Найсприятливіші умови для формування активних
бульбочок формувались за взаємодії факторів інокуляції та внесення N30Р60К60+N15
– 43,3 шт./рослину у сорту Вільшанка та 51,0 шт./рослину – у сорту Сузір’я. На
вказаних варіантах була відмічена також найбільша маса активних бульбочок – у
скоростиглого сорту 1,26 г/рослину, у середньостиглого сорту – 1,56 г/рослину, що
більше ніж на контролі на 0,75 та 0,93 г/рослину.
Загальний та активний симбіотичний потенціал посіву сої. За
результатами досліджень визначено, що інокуляція насіння сої препаратом на
основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих
мікроорганізмів (B. mucilaginosus) забезпечила зростання загального та
активного симбіотичного потенціалу за період бутонізація-фізіологічна
стиглість у сорту Вільшанка, відповідно, на 9,20 та 4,81 тис. кг·діб/га, у сорту
Сузір’я – на 9,53 та 5,46 тис. кг·діб/га, порівняно до контролю. Внесення
мінеральних добрив позитивно впливало на формування симбіотичного
потенціалу обох сортів сої однак, величина його, залежно від норми азотних
добрив була різною. На варіантах, де азотні добрива вносили роздрібним
способом (N15-30Р60К60+N15), порівняно з однократним їх внесенням, значення
загального та активного потенціалу були вищими. Максимальні значення
загального симбіотичного потенціалу (29,50 тис. кг·діб/га у сорту Вільшанка,
32,46 тис. кг·діб/га у сорту Сузір’я) та активного симбіотичного потенціалу –
відповідно, 18,40 та 22,23 тис. кг·діб/га було сформовано за сумісної дії
інокуляції насіння та внесення N30Р60К60 + N15. Вища симбіотична активність
властива сорту Сузір’я.
Продуктивність
симбіотичної
азотфіксації.
Максимально
продуктивними за рівнем накопичення біологічного азоту були симбіотичні
системи сорту Вільшанка (124,2 кг/га) та сорту Сузір’я (130,3 кг/га) на варіантах
досліду з найвищими значеннями симбіотичного потенціалу, де вносили
мінеральні добрива у нормі N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації та проводили
бактеризацію насіння препаратом Фосфонітрагін.
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Таблиця 3
Показники симбіотичної продуктивності сортів сої залежно від інокуляції
та норм мінеральних добрив, середнє за 2013-2015 рр.
Кількість
активних
бульбочок,
шт./рослину
Удобрення

Маса
активних
бульбочок,
шт./рослину

АСП,
тис. кг·діб/га

Кількість біологічнофіксованого азоту,
кг/га

бутонізаціяфізіологічна
стиглість
передпосівна інокуляція насіння**
б/і
і
б/і
і
б/і
Вільшанка

налив насіння налив насіння

Без добрив
(контроль)
P60K60
N15P60K60
N30P60K60
N45P60K60
P60K60 +N15
N15Р60К60 + N15
N30Р60К60 + N15

б/і

і

14,5

34,6

0,51

1,07

21,2
23,5
27,3
19,4
23,6
29,4
30,0

36,4
37,8
40,0
27,0
38,6
42,8
43,3

0,66
0,73
0,78
0,60
0,75
0,81
0,83

1,12
1,16
1,19
0,78
1,17
1,23
1,26
Сузір’я

10,06
11,21
12,11
13,06
10,50
11,98
13,31
14,11

14,87
16,04
16,63
17,27
12,87
16,43
17,82
18,40

і

65,1±7,7* 99,2±14,4
68,0±9,4
70,2±8,7
73,9±8,7
68,9±9,6
71,8±10,1
78,2±10,8
80,1±10,1

106,3±13,0
108,4±14,0
112,4±15,5
103,8±15,4
110,8±15,7
118,8±20,6
124,2±19,9

Без добрив
20,7
42,8
0,63
1,22
70,9±10,6 104,3±13,6
(контроль)
11,69
17,15
P60K60
28,7
47,3
0,72
1,33
74,2±9,4 112,5±14,8
13,04
18,55
N15P60K60
31,3
47,8
0,81
1,39
75,5±7,6 118,2±18,2
14,10
19,75
N30P60K60
33,9
48,3
0,92
1,46
15,15
20,51 76,5±10,8 121,3±19,2
N45P60K60
24,0
33,8
0,68
0,98
71,8±7,2 107,1±18,5
12,29
14,40
P60K60 +N15
32,3
48,0
0,83
1,42
13,84
19,43 76,0±10,9 120,9±20,5
N15Р60К60 + N15
35,9
50,3
1,01
1,52
78,8±9,8 127,1±22,1
15,75
21,30
N30Р60К60 + N15
36,8
51,0
1,07
1,56
16,28
22,23 81,0±10,0 130,3±21,2
НІР0,05 загальна
2,13
0,12
1,05
НІР0,05 сорт
0,62
0,04
0,52
–
НІР0,05 удобрення
1,38
0,09
0,87
НІР0,05 інокуляція
0,62
0,04
0,52
Примітка: *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні
значущості; **б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння.

Отримані значення перевищували контроль, відповідно на 59,1 та 59,4 кг/га або
90,7 та 83,8 %. У наслідок інокуляції насіння симбіотична продуктивність посівів
скоростиглого сорту сої зростала – на 52,4 %, середньостиглого сорту – на
47,1 %. Мінеральні добрива менш ефективно впливали на продуктивність
азотфіксації – залежно від варіанту удобрення, кількість біологічно фіксованого
азоту зростала відносно контролю на 4,5-23,0 %.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
Індивідуальна продуктивність рослин сої. Виявлено позитивний вплив
досліджуваних факторів на біометричні показники сої. У сорту Вільшанка
найбільша кількість бобів (24,7 шт.), насінин на одній рослині (51,0 шт.) та маса
1000 насінин (147,2 г) спостерігалась за взаємодії факторів бактеризації насіння
сої препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і
фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та внесення
мінеральних добрив у нормі N30P60K60 + N15. У сорту Сузір’я ці показники були
максимальними на аналогічному варіанті і становили: кількість бобів – 28,8 шт.,
насінин на одній рослині – 56,1 шт., маса 1000 насінин – 144,6 г. Важливим
фактором, що впливає на урожайність насіння сої, є висота прикріплення нижніх
бобів. Визначено, що інокуляція насіння Фосфонітрагіном без внесення
мінеральних добрив не мала суттєвого впливу на висоту прикріплення нижнього
бобу. Однак, за умови поєднання інокуляції та мінерального удобрення значення
даного показника зростали у скоростиглого сорту на 0,1-2,4 см, у
середньостиглого сорту – на 0,3-2,9 см та становили, відповідно 11,8-14,1 см та
12,1-14,7 см.
Урожайність насіння сої залежно від елементів технології
вирощування. Найбільш сприятливі умови для формування максимального
врожаю насіння сої сортів Вільшанка (2,91 т/га) та Сузір’я (3,17 т/га) складались
за поєднання інокуляції насіння препаратом на основі азотфіксуючих і
фосформобілізуючих бактерій та внесення N30P60K60 в основне удобрення з
підживленням рослин N15 у фазі бутонізації. Порівняно з абсолютним контролем,
приріст урожаю на цих варіантах становив, відповідно, 1,02 та 0,98 т/га або 54,0
та 44,7 % (табл. 4). На варіантах без внесення добрив прибавка урожаю від
інокуляції у сорту Вільшанка складала 0,27 т/га або 14,3 %, у сорту Сузір’я –
0,24 т/га або 11,0 %. При застосуванні лише мінеральних добрив рівень урожаю у
скоростиглого сорту зростав на 8,5-34,4 %, у середньостиглого сорту – на 12,332,9 %. Найефективнішим було поєднання факторів інокуляції та внесення
мінеральних добрив. Визначено, що приріст урожаю насіння у сортів Вільшанка
та Сузір’я за сівби інокульованим насінням на фоні роздрібного внесення азотних
добрив (N30P60K60+N15), порівняно з однократним їх внесенням (N45P60K60)
становив 0,18 та 0,29 т/га. Найбільш сприятливим для реалізації генетичного
потенціалу продуктивності сортів сої виявився теплий з достатньою кількістю
опадів 2013 р., в якому урожайність сої становила 2,16-3,51 т/га. Найбільш
екстремальним був жаркий та посушливий 2015 р., в якому внаслідок
формування низької висоти рослин, малої кількості бобів і маси 1000 насінин, а
також швидких темпів проходження фенологічних фаз росту і вегетації рослин в
цілому, була отримана найнижча врожайність сої – 1,61-2,67 т/га.
За результатами дисперсійного аналізу участь у формуванні урожайності
насіння сої факторів «мінеральні добрива», «інокуляція» та «сорт» становила,
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відповідно, 35,31, 14,04 та 13,91 %. Погодні умови впродовж вегетації рослин
визначали рівень урожайності на 34,60 %.
Таблиця 4
Урожайність насіння сої залежно від інокуляції та
норм мінеральних добрив, т/га
Удобрення

Без добрив
P60K60
N15P60K60
N30P60K60
N45P60K60
P60K60 +N15
N15Р60К60 + N15
N30Р60К60 + N15

Без добрив
P60K60
N15P60K60
N30P60K60
N45P60K60
P60K60 +N15
N15Р60К60 + N15
N30Р60К60 + N15
НІР0,05 загальна
НІР0,05 сорт
НІР0,05 удобрення
НІР0,05 інокуляція

Інокуляція

2013

б/і*
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і

2,16
2,51
2,32
2,76
2,49
2,81
2,54
2,99
2,67
3,08
2,52
2,84
2,68
3,13
2,75
3,21

б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і

2,40
2,69
2,68
2,94
2,80
3,00
2,97
3,16
3,04
3,23
2,87
3,05
3,12
3,36
3,21
3,51
0,42
0,12
0,24
0,12

Рік
2014
Вільшанка
1,90
2,22
2,08
2,48
2,21
2,52
2,41
2,86
2,54
2,89
2,29
2,56
2,56
2,92
2,61
3,06
Сузір’я
2,21
2,48
2,48
2,69
2,54
2,78
2,67
2,92
2,75
2,98
2,59
2,81
2,81
3,12
3,01
3,32
0,48
0,13
0,26
0,13

2015

Середнє

Прибавка
т/га
%

1,61
1,74
1,76
1,97
1,85
2,06
2,04
2,24
2,19
2,22
1,89
2,09
2,21
2,38
2,27
2,45

1,89
2,16
2,05
2,40
2,18
2,46
2,33
2,70
2,47
2,73
2,23
2,50
2,48
2,81
2,54
2,91

0,27
0,16
0,51
0,29
0,57
0,44
0,81
0,58
0,84
0,34
0,61
0,59
0,92
0,65
1,02

14,3
8,5
27,0
15,3
30,2
23,3
42,9
30,7
44,4
18,0
32,3
31,2
48,7
34,4
54,0

1,95
2,13
2,21
2,31
2,25
2,34
2,35
2,43
2,39
2,44
2,28
2,37
2,45
2,57
2,52
2,67
0,36
0,10
0,22
0,10

2,19
2,43
2,46
2,65
2,53
2,71
2,66
2,84
2,73
2,88
2,58
2,74
2,79
3,02
2,91
3,17
0,54
0,14
0,28
0,14

0,24
0,27
0,46
0,34
0,52
0,47
0,65
0,54
0,69
0,39
0,55
0,60
0,83
0,72
0,98

11,0
12,3
21,0
15,5
23,7
21,5
29,7
24,7
31,5
17,8
25,1
27,4
37,9
32,9
44,7

–

–

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;

і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції.
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На основі результатів кореляційно-регресійного аналізу визначено, що
сила зв'язку рівня урожайності насіння сої сортів Вільшанка та Сузір’я є сильною
та тісно корелює із накопиченням сухої речовини (відповідно, r =0,958, r =0,970)
та масою 1000 насінин (r =0,943, r =0,922).
Вплив інокуляції та удобрення на вміст сирого протеїну та олії в
насінні сої. Вміст протеїну та олії в насінні сої є, переважно, генетично
обумовленою ознакою однак, під дією зовнішніх умов, у тому числі
технологічних прийомів та гідротермічних ресурсів під час вегетації рослин, їх
кількісні параметри можуть до певної міри змінюватися. Визначено, що
інокуляція сприяла підвищенню білковості насіння у сортів Вільшанка та
Сузір’я, відповідно на 0,84 та 1,10 %, відносно контролю (табл. 5).
Таблиця 5
Вплив мінеральних добрив та інокуляції на вміст сирого протеїну та
олії в насінні сої, середнє за 2013-2015 рр.
Удобрення

Вміст сирого
протеїну, %

Вихід сирого
Вміст олії, %
Вихід олії, т/га
протеїну, т/га
передпосівна інокуляція насіння*
б/і
і
б/і
і
б/і
і
Вільшанка
0,73
0,85
21,02
22,03
0,40 0,48

б/і

і

Без добрив

38,47

39,31

P60K60

39,21

39,53

0,81

0,95

20,91

21,95

0,43

0,53

N15P60K60

39,43

39,77

0,86

0,98

20,72

21,77

0,45

0,54

N30P60K60

39,87

40,26

0,93

1,09

20,23

21,32

0,47

0,57

N45P60K60

40,03

40,27

0,99

1,10

19,85

21,21

0,49

0,58

P60K60 +N15

39,51

39,78

0,88

0,99

20,92

21,97

0,47

0,55

N15Р60К60 + N15

40,27

40,56

1,00

1,14

20,25

21,27

0,50

0,60

N30Р60К60 + N15

40,53

40,73

1,03
1,18
19,87
21,30
Сузір’я
Без добрив
38,91
40,01
0,85
0,97
19,12
20,61
P60K60
39,71
40,43
0,98
1,07
18,97
20,47
N15P60K60
40,23
40,87
1,02
1,11
18,78
20,23
N30P60K60
40,53
41,09
1,08
1,17
18,32
19,71
N45P60K60
40,77
41,25
1,11
1,19
18,23
19,66
P60K60 +N15
40,27
40,86
1,04
1,12
18,97
20,48
N15Р60К60 + N15
40,79
41,47
1,14
1,25
18,37
20,10
N30Р60К60 + N15
40,91
41,83
1,19
1,32
18,21
19,85
НІР0,05 загальна
0,63
0,21
3,47
НІР0,05 сорт
0,16
0,05
0,87
НІР0,05 удобрення
0,32
0,10
1,74
НІР0,05 інокуляція
0,16
0,05
0,87
*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;
і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції

0,51

0,62

0,42
0,47
0,48
0,49
0,50
0,49
0,51
0,53

0,50
0,54
0,55
0,56
0,57
0,56
0,61
0,63
0,18
0,04
0,09
0,04

Внесення мінеральних добрив підвищувало вміст протеїну на 0,74-2,06 та 0,802,00 %, відповідно, причому, більш ефективним виявилось внесення повного
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мінерального добрива. На варіантах з роздрібним внесенням азотних добрив
вміст сирого протеїну у насінні обох сортів сої був вищим, ніж на варіантах, де
азот вносили одноразово. Найвищий вміст сирого протеїну у сортів Вільшанка
(40,73 %) та Сузір’я (41,83 %) було сформовано на варіантах, де проводили
інокуляцію насіння Фосфонітрагіном та вносили N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації.
Отримані значення перевищували контроль на 2,26 та 2,92 %. На вказаних
варіантах відмічено також максимальний вихід сирого протеїну (сорт Вільшанка
1,18 т/га і сорт Сузір’я 1,32 т/га) та за рахунок вищої врожайності олії – 0,62 та
0,63 т/га, відповідно.
ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ
Застосування технологічних прийомів інокуляції насіння та внесення
мінеральних добрив підвищували економічну ефективність технології
вирощування сої за рахунок зростання рівня насіннєвої продуктивності.
Найбільш прибутковими виявились варіанти з найвищою врожайністю – у сортів
Вільшанка (2,91 т/га) та Сузір’я (3,17 т/га), на яких було відмічено і найвищі рівні
рентабельності – 124 і 160 %. На цих варіантах отримано також максимальний
чистий прибуток (28174 та 34124 грн/га) та найнижча собівартість 1 т насіння –
відповідно, 7807 та 6724 грн/т.
За результатами проведеного аналізу енергетичної ефективності
досліджуваних технологічних елементів вирощування сої виявлено, що
найбільш доцільною є модель технології вирощування культури, яка передбачає
поєднання передпосівної інокуляція насіння препаратом Фосфонітрагін та
внесення добрив у нормі N30Р60К60 + N15, що забезпечило одержання найвищих
коефіцієнтів енергетичної ефективності – на рівні 2,20-2,40.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі представлене теоретичне обґрунтування
особливостей росту, розвитку рослин сортів сої та залежності формування
урожайності і якості їх насіння від впливу досліджуваних факторів, зокрема
інокуляції насіння та норм мінеральних добрив з урахуванням гідротермічних
ресурсів Лісостепу правобережного.
1. Найтриваліший вегетаційний період у рослин сої сортів Вільшанка
(107 діб) та Сузір’я (117 діб) було відмічено на варіантах, де проводили
інокуляцію насіння препаратом Фосфонітрагін та вносили мінеральні добрива у
нормі N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у підживлення у фазі бутонізації.
2. Максимальна висота рослин середньостиглого сорту Сузір’я (101,9 см)
відмічена у фазі фізіологічної стиглості на варіанті, де вносили в основне
удобрення N30P60K60 та N15 у фазі бутонізації рослин у поєднанні з бактеризацією
насіння. Відмічено, що лінійний приріст стебла порівняно до контролю становив
19 см або 22,9 %. Аналогічна залежність величини лінійного росту рослин від дії
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досліджуваних факторів відмічена у сорту Вільшанка. Між значеннями висоти
рослин та сумою опадів встановлений сильний позитивний зв'язок – у сорту
Вільшанка r = 0,880, у сорту Сузір’я – r = 0,947.
3. Технологія вирощування сої, що передбачала внесення N30P60K60+N15
та проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном забезпечила нагромадження
найбільшої маси сухої речовини посівами: у сорту Вільшанка – 6,51 т/га, у сорту
Сузір’я – 7,15 т/га.
4. Максимальні розміри площі листкової поверхні у посівах сої сортів
Вільшанка (45,1 тис. м2/га) та Сузір’я (46,8 тис. м2/га) були відмічені у фазі
наливу насіння на варіантах, де проводили інокуляцію насіння препаратом на
основі штамів бульбочкових бактерій і фосформобілізуючих мікроорганізмів та
вносили N30P60K60 в основне удобрення та N15 у фазі бутонізації. Отримані
результати перевищували контрольні значення, відповідно, на 29,6 та 31,1 %.
Найвищі значення фотосинтетичного потенціалу посівів сорту Вільшанка
(3,481 млн м2×діб/га) та сорту Сузір’я (3,647 млн м2×діб/га) відмічено на цих же
варіантах, що суттєво більше при порівнянні з ділянками контрольних варіантів.
5. Найбільш сприятливі умови для синтезу хлорофілу (a+b) у листках
рослин сої сорту Вільшанка (2,54 мг/г сирої маси) та сорту Сузір’я
(2,74 мг/г сирої маси) були сформовані при взаємодії факторів інокуляції насіння
Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15.
Концентрація хлорофілу (a+b) у фазі повного цвітіння в цих рослин
перевищувала контрольні значення на 77,6 та 73,4 %.
6. Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу мала виражений
синусоїдний характер з двома періодами максимумів: від повних сходів до
початку цвітіння (2,10-4,21 г/м2 за добу) та з кінця цвітіння до повного наливу
насіння (1,45-2,48 г/м2 за добу). Від початку цвітіння до настання фізіологічної
стиглості найбільш продуктивними за даним показником були посіви сої на
ділянках, де вносили N30P60K60+N15 та проводили інокуляцію насіння
Фосфонітрагіном.
7. Створення сприятливих умов для активного бобово-ризобіального
симбіозу за рахунок проведення бактеризації насіння та внесення N30P60K60+N15
сприяло формуванню найбільшої кількості активних бульбочок (Вільшанка
43,3 шт./рослину, Сузір’я 51,0 шт./рослину) та їх маси – відповідно 1,26 та
1,56 г/рослину. Показники активного симбіотичного потенціалу на вказаних
ділянках були максимальними та становили у сорту Вільшанка
18,40 тис. кг˙діб/га, у сорту Сузір’я – 22,23 тис. кг˙діб/га. На цих варіантах
накопичено також найбільшу кількість біологічного азоту – 124,2 та 130,3 кг/га,
що перевищувало контрольні значення на 90,7 та 83,8 %, відповідно.
Встановлено переваги середньостиглого сорту Сузір’я над скоростиглим сортом
Вільшанка щодо взаємодії із мікросимбіонтом.
8. Найбільшу кількість бобів (28,8 шт.), насінин на одній рослині (56,1 шт.)
та масу 1000 насінин (144,6 г) рослини сорту Сузір’я формували на ділянках, де
вивчали взаємодію факторів інокуляції насіння препаратом на основі штамів
бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів
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(B. mucilaginosus) та внесення N30P60K60 в основне удобрення та N15 у підживлення
у фазі бутонізації. У сорту Вільшанка відмічено аналогічні залежності, проте
абсолютні показники індивідуальної продуктивності рослин були дещо нижчими.
9. Найвищу урожайність насіння сої сорту Вільшанка (2,91 т/га) та сорту
Сузір’я (3,17 т/га) отримано на варіантах, де вносили N30Р60К60 + N15 у фазі
бутонізації та проводили інокуляцію насіння препаратом Фосфонітрагін.
Приріст урожаю насіння сої відносно контрольного варіанту становив 1,02 т/га
або 54,0 % та 0,98 т/га або 44,7 % відповідно, що суттєво на 5 % рівні значимості.
10. Максимальний вміст сирого протеїну в насінні сої сортів Вільшанка
(40,73 %) та Сузір’я (41,83 %) і найбільший його вихід – 1,18 та 1,32 т/га було
отримано на варіантах досліду, де вносили N30P60K60 + N15 у фазі бутонізації та
проводили передпосівну обробку насіння препаратом Фосфонітрагін. На
зазначених варіантах було отримано і найвищий вихід олії – 0,62 та 0,63 т/га.
11. Застосування мінеральних добрив та проведення інокуляції насіння
сприяло підвищенню економічної ефективності технології вирощування сої.
Найбільш прибутковими виявились ділянки, на яких вивчали взаємодію заходів
бактеризації насіння та внесення N30Р60К60 + N15. За таких технологічних
параметрів отриманий прибуток від вирощування сорту Вільшанка складав
28174 грн/га, сорту Сузір’я – 34124 грн/га, при рівні рентабельності, відповідно,
124 і 160 % та собівартості продукції – 7807 та 6724 грн/т. Удосконалення
технології вирощуванні скоростиглого та середньостиглого сортів сої на основі
бактеріально-мінерального удобрення обумовило отримання і найвищих
коефіцієнтів енергетичної ефективності – 2,20 та 2,40, що перевищувало
контроль на 53,8 та 44,6 %.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
На основі одержаних результатів досліджень для отримання урожайності
насіння сої скоростиглих та середньостиглих сортів на рівні 3,0-3,5 т/га із
вмістом сирого протеїну 40,73-41,83 % та олії 19,85-21,30 % агроформуванням
Лісостепу правобережного рекомендується:
- висівати скоростиглі сорти сої типу Вільшанка та середньостиглі сорти
типу Сузір’я;
- проводити інокуляцію насіння сої комплексним бактеріальним
препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і
фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) у рекомендованій дозі;
- вносити мінеральні добрива в нормі N30P60K60 в основне удобрення та N15
у підживлення у фазі бутонізації рослин.
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АНОТАЦІЯ
Фурман О. В. Оптимізація елементів технології вирощування сої в
умовах Лісостепу правобережного. – На правах рукопису.
Дисертація
на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. ННЦ
«Інститут землеробства НААН». – Чабани, 2021.
У результаті досліджень, проведених впродовж 2013-2015 рр. у Лісостепу
правобережному на чорноземі типовому малогумусному середньосуглинковому
встановлено особливості впливу бактеризації насіння мікробним препаратом на
основі азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій та різних норм і строків
внесення мінеральних добрив на ріст, розвиток рослин та формування врожаю і
якість насіння сої. Встановлена залежність формування фотосинтетичної,
симбіотичної та індивідуальної продуктивності культури від впливу факторів, що
були поставлені на вивчення. Проведена економічна та енергетична оцінка моделей
технологій вирощування культури. Удосконалено технологію вирощування сортів
сої на основі оптимізації бактеріально-мінерального удобрення.
Доведено, що внесення N30P60K60 в основне удобрення та N15 у підживлення
у фазі бутонізації на фоні інокуляції насіння препаратом на основі штамів
бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів
(B. mucilaginosus) забезпечує формування найвищої врожайності насіння сортів
сої Вільшанка (2,91 т/га) та Сузір’я (3,17 т/га), що більше на 54 % та 44,7 %
порівняно з контролем. За таких технологічних прийомів отримано найбільший
вихід сирого протеїну та олії: у сорту Вільшанка, відповідно, 1,18 і 0,62 т/га, у
сорту Сузір’я – 1,32 і 0,63 т/га. Удосконалена технологія вирощування
скоростиглих та середньостиглих сортів сої на основі оптимізації бактеріально-
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мінерального удобрення забезпечила рівень рентабельності 124-160 % при
коефіцієнті енергетичної ефективності 2,20-2,40.
Ключові слова: соя, сорт, інокуляція, мінеральні добрива, підживлення,
фотосинтетична і симбіотична продуктивність, урожайність, якість насіння,
економічна та енергетична ефективність.
АННОТАЦИЯ
Фурман О. В. Оптимизация элементов технологии выращивания сои
в условиях Лесостепи правобережной. – На правах рукописи.
Диссертация
на
соискание
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – растениеводство. ННЦ
«Институт земледелия НААН». – Чабаны, 2021.
В результате исследований, проведенных в течении 2013-2015 гг. в
Лесостепи
правобережной
на
черноземе
типичном
малогумусном
среднесуглинистом установлены особенности влияния бактеризации семян
микробным препаратом на основе азотфиксирующих и фосформобилизирующих
бактерий, а также различных норм и сроков внесения минеральных удобрений на
формирование урожая и качество семян сои. Установлена зависимость
формирования фотосинтетической, симбиотической и индивидуальной
производительности культуры от влияния факторов, которые были поставлены на
изучение. Проведена экономическая и энергетическая оценки моделей технологий
выращивания культуры. Усовершенствована технология выращивания сортов сои
на основе оптимизации бактериально-минерального удобрения.
Согласно полученных результатов исследований установлено, что
наиболее длительный период вегетации у сортов Вильшанка (107 суток) и
Сузирья (117 суток) отмечено на вариантах, где проводили бактеризацию семян
препаратом на основе штаммов клубеньковых бактерий (Br. japonicum) и
фосформобилизирующих микроорганизмов (B. mucilaginosus), а также вносили
N30P60K60 в основное удобрение и N15 в подкормку в фазе бутонизации.
Нарастание линейного роста растений отмечали до наступления фазы
физиологической спелости семян. Максимальных значений этот показатель
достигал у сортов Вильшанка (96,3 см) и Сузирья (101,9 см) на вариантах,
предусматривающих бактеризацию семян и внесение N30Р60К60+N15. На этих же
вариантах было отмечено наибольшее накопление сухого вещества – 6,51 и
7,15 т/га. Максимальные значения площади листовой поверхности у сортов
Вильшанка (45,1 тыс. м2/га) и Сузирья (46,8 тыс. м2/га), а также концентрации
хлорофилла (a + b) – 2,54-2,74 мг/г сырой массы установлены на вариантах, где
вносили минеральные удобрения в норме N30P60K60 + N15 на фоне бактеризации
семян. Инокуляция семян и внесение N30Р60К60 в основное удобрение и N15 в фазе
бутонизации обеспечивали также формирование максимального количества и
массы активных клубеньков на корневой системе растений – у сорта Вильшанка
43,3 шт./растении и 1,26 г/растении, у сорта Сузирья – 51,0 шт./растении и
1,56 г/растении. На этих же вариантах отмечены высокие значения активного
симбиотического потенциала (соответственно, 18,40 и 22,23 тыс. кг˙дн/га) и
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максимальная производительность по уровню накопления биологически
фиксированного азота – 124,2 и 130,3 кг га. Совместное действие бактеризации
семян и внесение N30P60K60 + N15 обеспечили формирование наивысшего урожая
сои сортов Вильшанка (2,91 т/га) и Сузирья (3,17 т/га), а также максимальный
выход сырого протеина (1,18-1,32 т/га) и жира (0,62-0,63 т/га). Экономическая
эффективность выращивания культуры обуславливалась уровнем семенной
продуктивности. На вариантах с наивысшей урожайностью уровень
рентабельности у сортов Вильшанка и Сузирья составил 124 и 160 %.
Оптимизация условий бактериально-минерального удобрения способствовала
получению высоких коэффициентов энергетической эффективности – 2,20 и 2,40.
Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция, минеральные удобрения,
подкормки, фотосинтетическая и симбиотическая производительность,
урожайность, качество семян, экономическая и энергетическая эффективность.
ANNOTATION
Furman O. V. Optimization of soybean growing technology elements in the
conditions of the Right-Bank Forest-Steppe. – The Manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the Candidate of
agricultural sciences on a specialty 06.01.09 – Plant Growing. NSC «Institute of
Agriculture NAAS». – Chabany, 2021.
As a result of research conducted during 2013-2015 in the Right-Bank ForestSteppe on typical low-humus medium loam chernozem, the peculiarities of the effect
of seeds bacterization by a microbial preparation based on nitrogen-fixing and
phosphorus-mobilizing bacteria and different doses and terms of mineral fertilizing on
growth, development and seed quality of soybean. The dependence of the formation of
photosynthetic, symbiotic, and individual productivity of culture on the influence of
factors that were put to the study was determinate. The economic and energy
assessment of models of technologies of cultivation of culture is carried out. The
technology of growing soybean varieties based on the optimization of bacterial and
mineral fertilizers has been improved.
Was proved that the application of N30P60K60 as the main fertilizer and N15 as
extra-feeding in the budding phase on the background of seeds inoculation by a
preparation based on strains of nodule bacteria (Br. japonicum) and phosphatemobilizing microorganisms (B. mucilaginosus) provided the formation of the highest
yield of seeds soybean varieties Vilshanka (2.91 t/ha) and Suziria (3.17 t/ha), which is
more by 54 % and 44.7 % compared to the control. The following yields of crude
protein and oil were obtained by such technological methods: in the variety Vilshanka,
respectively, 1.18 and 0.62 t/ha, in the variety Suzirya – 1.32 and 0.63 t/ha. Improved
technology for growing early and medium-ripe varieties based on the optimization of
bacterial and mineral fertilizers provided a level of profitability of 124-160 % with an
energy efficiency ratio of 2.20-2.40.
Key words: soybean, variety, inoculation, mineral fertilizers, fertilizing,
photosynthetic productivity, symbiotic productivity, yield, seed quality, economic and
energy efficiency.

Підписано до друку 18.08.2021 р. Зам. № 8 0.
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк – цифровий.
Наклад 100 прим. Ум. друк. арк. 0,9.
Друк ЦП «КОМПРИНТ». Свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р.
м. Київ, вул. Предславинська, 28
095-941-84-99, 067 -209-54-3 0

email: komprint@ukr.net

